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Atnaujinta 2016-09-02 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 
 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

LMT 

Valstybės užsakomieji tyrimai 

Mokslininkų grupių projektai   Ne anksčiau 

rugsėjo mėn. 

 

COST (inicijavimas)  

http://www.cost.eu/participate/open_call  

  iki 2016 m. 

gruodžio 1d. 

12:00 CET. 

COST (dalyvavimas)  Nuolatinis kvietimas  

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai 

Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti   06.20–09.08  

Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui 

Doktorantų akademinės išvykos     10.17-11.15 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus     10.17-12.15 

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas  Nuolatinis kvietimas 

INTERREG 

Interreg Baltic Sea Region  

http://www.interreg-baltic.eu/home.html 
1 etapas 03.01-06.01 2 etapas 2016 09-2017 01 

Interreg Europe 

http://www.interregeurope.eu/ 

    

HORIZON2020 

Call - Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value 

chains  

Call H2020-SFS-2016/2017   

   One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/23
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/39
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/63
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/54
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/53
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/43
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.interregeurope.eu/
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Call - rural renaissance - fostering innovation and business opportunities Call 

H2020-RUR-2016/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

 

 

  One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Call - Bio-based innovation for sustainable goods and services - Supporting 

the development of a European Bioeconomy 

Call H2020-BB-2016/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

   One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Šioje lentelėje yra atrinktos mūsų fakultetui ir universitetui aktualios temos, tačiau yra ir daugelis kitų čia nepažymėtų temų. Jas galima rasti ofiacialioje 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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HORIZON 2020 svetainėje. 

MITA 

Nacionalinės programos 

MTEP rezultatų komercinimas      

Ūkio subjektų užsakymai     

TYKU2 Nuolatinis kvietimas 

Tarptautinės programos 

EUREKA      

 

EUROSTARS 

  Kvietimas 

atidarytas 

birželio mėn. - 

uždaromas 2016 

m. rugsėjo 15 d. 

20:00 CET 

 

Baltijos Bonus      

ES parama 

     

ŠMPF 

NORDplius 

http://nordplusonline.org/  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-rezultatu-komercinimas/
http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektu-uzsakymai/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eurostars/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/baltijos-bonus/
http://nordplusonline.org/
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TYRĖJŲ TARPTAUTINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS 2 (TYKU2) 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. 

Projektas skirtas MTEP mokymų bei tarptautinių informacinių bei projektų partnerių renginių išlaidoms finansuoti HORIZON2020, 

EUREKA bei EUROSTARS 2 projektų rėmuose.  

Artėjant HORIZON2020 projektų sesijos (2016 m. spalio 4 d.) atidarymui, reikėtų šią informaciją turėti omenyje.  

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)  

Projekto partneris: Lietuvos mokslo taryba 

Projekto vertė: 811.550 Eur 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis (36 mėn.)  

Projekto tikslas: ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų iš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse 

MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. 

Projekto uždaviniai: 

1. Ugdyti tikslinių grupių gebėjimus rengti ir įgyvendinti tarptautinius MTEPI projektus; 

2. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kurio tikslas įsijungti į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų  projektus. 

3. Supažindinti tyrėjus su tarptautinių MTEPI programų naujienomis 
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Projekto veiklos: 

1. Mokymai, susiję su paraiškų rengimu ir MTEPI projektų valdymu; 

2. Dalyvavimas tarptautinėse MTEPI programų, asociacijų ir organizacijų veiklose, misijose ir kituose partnerystės renginiuose; 

3. Tyrėjų supažindinimas su tarptautinių MTEPI programų naujienomis ir kt., skatinimas keistis informacija, reikalinga partnerių paieškai per 

forumus ir pan. 

 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE IR TARPTAUTINĖSE MTEPI PROGRAMŲ ASOCIACIJŲ IR 

ORGANIZACIJŲ VEIKLOSE (TYKU2) 

Veiklos tikslas bei paskirtis: 

Skatinti tyrėjus susirasti partnerius bendrų tarptautinių MTEPI projektų vykdymui. 

Tikslinė grupė: 

 mokslininkai ir kiti tyrėjai iš mokslo ir verslo sektorių; 

 mokslo vadybininkai (tarptautinius projektus administruojantis personalas iš Lietuvos mokslo institucijų) 

 

Šios veiklos principas yra tarptautinių informacinių dienų, partnerių paieškos ar B2B renginių išlaidų kompensavimas, kuris yra taikomas 

rengiant projektus Horizon 2020, Eureka bei Eurostars 2  programose: 

Programų renginių tipai, kuriuose dalyvavimas gali būti apmokamas pagal šį projektą: 

1.1. informaciniai renginiai; 

1.2. partnerių paieškos renginiai; 

1.3. konsorciumų partnerių susitikimai, skirti programų projektų paraiškų rengimui; 

1.4. konsorciumų susitikimų, skirtų programų projektų paraiškų rengimui, organizavimo Lietuvoje renginiai; 

1.5. MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiai ir kiti susiję renginiai, kurių metu formuojamos naujos strateginės 

mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“; 

1.6. tarptautiniai programų praktiniai seminarai ir/ar stovyklos, kuriuose gali dalyvauti doktorantai; 

1.7. partnerystės renginiai ir/ar tyrėjų misijos. 
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Svarbūs dokumentai: 

Projekto Aprašas patvirtintas Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-68. 

 Paraiška dėl dalyvavimo renginiuose (priedas 1 ) 

 Paraiška dėl konsorciumo susitikimo organizavimo Lietuvoje (priedas 2 ) 

 Paraiška dėl atstovavimo Europos Technologijų Platformose (priedas 3 ) 

 Paraiška dėl dalyvavimo tarptautiniuose programų praktiniuose seminaruose ir (ar) stovyklose (priedas 4 ) 

 Dalykinė ataskaita (priedas 7 ) 

 Avansinė apyskaita (priedas 8 ) 

Kontaktai: 

 Paulius Petrauskas, projekto vadovas, tel.: (8 5) 2 127 439, el. p.: paulius.petrauskas@mita.lt  

 Sonata Juciutė, projekto specialistė, tel.: (8 5) 2 127 430, el. p.: sonata.juciute@mita.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

 

http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/TYKU2_aprasas.doc
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas1.docx
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas2.docx
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas3.docx
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas4.docx
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas7.docx
http://www.mita.lt/uploads/documents/tyku2/priedas8.docx
mailto:paulius.petrauskas@mita.lt
mailto:sonata.juciute@mita.lt

